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O papa Francisco pede que os
comunicadores testemunhem a
presença de uma Igreja companheira de estrada, que sabe se colocar a caminho com as pessoas

Cultura do encontro

E

m sua primeira mensagem para o
Dia Mundial das Comunicações,
o 48º que a Igreja celebra em 1º
de junho de 2014, o papa Francisco
convida a todos a vivenciarem a comunicação na ótica da cultura do encontro.
Trata-se de um novo olhar em relação a
uma comunicação que seja próxima e vá
ao encontro das pessoas. Ainda que mediada pelas tecnologias, ele fala de uma
comunicação que privilegia o encontro
com os corações.
Esse é o diferencial que uma comunicação de proximidade estabelece,
própria das novas linguagens e gerações, comunicação autêntica que brota
da vida. Diz o papa: “Neste mundo, os
meios de comunicação podem ajudar a
nos sentir mais próximos uns dos outros,
a nos fazer perceber um renovado sentido de unidade da família humana, que

impele à solidariedade e a um compromisso sério para uma vida mais digna.
Uma boa comunicação nos ajuda a estar
mais perto e a nos conhecer melhor, a
sermos mais unidos”.
Comunicação como relacionamento é
a nova imagem da Igreja que Francisco
apregoa: precisamos sair para sermos
próximos. E evoca o ícone do bom samaritano, aquele que se torna próximo
porque é sensível à dor do outro para
falar da comunicação feita com verdade
e ternura. “Possa servir-nos de guia o
ícone do bom samaritano, que liga as
feridas do homem espancado, deitando
nelas azeite e vinho. Que a nossa comunicação seja azeite perfumado pela dor
e vinho bom pela alegria. A nossa luminosidade não derive de truques ou efeitos
especiais, mas de nos fazermos próximos, com amor, com ternura, de quem

encontramos ferido pelo caminho”,
diz o papa.
A proximidade física também se aplica
à comunicação mediada pelas tecnologias, pelas redes digitais. “Não tenhais
medo de vos fazerdes cidadãos do ambiente digital.” O convite é de sermos pessoas que testemunhem a proximidade do
amor com que Deus nos ama, uma Igreja
próxima que abre as portas a todos e sabe
sair de si para ser próxima. “É importante
a atenção e a presença da Igreja no mundo da comunicação, para dialogar com
o homem de hoje e levá-lo ao encontro
com Cristo: uma Igreja companheira de
estrada sabe pôr-se a caminho com todos.” E que a experiência do encontro
pessoal com Cristo demonstre alegria,
entusiasmo e vibração, fazendo da rede
“um lugar rico de humanidade: não uma
rede de fios, mas de pessoas humanas”.

A Signis Brasil parabeniza a todos os comunicadores e comunicadoras pelo Dia Mundial das Comunicações,
agradece a dedicação e o empenho e faz sua a mensagem e o apelo do papa Francisco sobre a comunicação
como cultura do encontro: “Somos chamados a testemunhar uma Igreja que seja casa de todos!”.
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A cultura do encontro é o grande apelo do papa Francisco para todas as pessoas que
fazem parte do rebanho de Cristo e assumem a missão de serem sujeitos de um processo de comunicação inclusivo e humano, em sua mensagem para o 48º. Dia Mundial
das Comunicações deste ano.
O mesmo convite também é claro na Exortação Apostólica A Alegria do Evangelho.
Nela, o papa fala a partir de um contexto marcado pela cultura midiática e as redes, no
contexto da comunicação global. Assinala a importância da pessoa que comunica, o
diálogo, o acolhimento, tendo em conta o interlocutor e não uma comunicação de mão
única. Em relação aos meios de comunicação, produção e recepção, recomenda atitude
vigilante e crítica, no modo de fazê-la tanto no interno da Igreja quanto em relação ao
sistema, para que não se abra mão da mensagem integral do Evangelho.
Esta edição da revista Signis Brasil traz alguns matizes sobre o Congresso Mundial
da Signis, realizado em Roma, em fevereiro deste ano, com uma representatividade de
membros do Brasil. Com a participação de mais de 300 membros de todos os continentes, esta rede de comunicadores católicos refletiu e compartilhou desafios e buscas
para que a comunicação seja uma cultura de paz inclusiva com as novas gerações.
Por sua vez, o caminho da Signis Brasil está aqui registrado para compartilhar, como
a primeira Assembleia realizada em novembro de 2013, que elegeu nova diretoria para
a Signis e RCR. Em outubro de 2013, também se realizou o 8º. Mutirão Brasileiro
de Comunicação, em Natal (RN). Organizada em setores, a Signis Brasil compartilha
projetos de produção de conteúdos conjuntos para impressos e rádio. Compartilha
também as realizações e sonhos no campo do Cinema, tanto na formação quanto na
presença em festivais nacionais e internacionais. Como Igreja, preparamo-nos para o
48º. Dia Mundial das Comunicações e para o 4º. Encontro Nacional da Pastoral da
Comunicação e o 2º. Seminário Nacional de Jovens Comunicadores.
Queremos ser comunicadores e comunicadoras “em saída”, a caminho, indo ao encontro e construindo pontes que aproximam na cultura do encontro e da paz.
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Signis mundial
Helena Corazza, fsp

Cultura

Congresso mundial da Signis reúne comunicadores do mundo inteiro e evidencia a
experiência de católicos comprometidos com a comunicação para uma Cultura de Paz

O

Congresso Mundial que a
Signis realiza a cada quatro
anos aconteceu em Roma de
25 a 27 de fevereiro de 2014, seguido
de uma sessão para os delegados, em
relação à visão do futuro, ou seja, passos para o planejamento estratégico.
No dia 1º de março, à tarde, a assembleia geral elegeu a nova diretoria.
O tema do congresso Meios para uma
cultura de paz: criar imagens com a nova
geração contou com a presença de
mais de 300 comunicadores católicos
de 80 países. Da Signis Brasil participaram irmã Helena Corazza, Serviço
à Pastoral da Comunicação (SEPAC/
Paulinas), diretora-presidente; padre
6 signisBrasil MARÇO DE 2014

Edward Dougherty, TV Século 21, vicepresidente; frei João Carlos Romanini,
RedeSul de Rádio, presidente da Rede
Católica de Rádio (RCR) e coordenador do Setor Rádio; professor Miguel
Pereira Serpa, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio),
coordenador do Setor de Cinema na
Signis Brasil.
Em outubro de 2009, o Congresso
Mundial da Signis foi realizado em
Chiang Mai, Tailândia, com o tema
“Comunicação para uma Cultura de
Paz: Direitos das Crianças”. Para a
conferência de abertura, a convidada
foi a doutora Zilda Arns Neumann,
fundadora da Pastoral da Criança.

Pela União de Radiodifusão Católica
(UNDA) Brasil, hoje Signis Brasil, participou Antonio Celso Pinelli, então
vice-presidente da Associação.
Congresso 2014
A abertura do Congresso contou com
a presença do presidente do Pontifício
Conselho para as Comunicações, dom
Cláudio Maria Celli. Em suas palavras,
antecipou aos participantes: “Durante
três dias nos confrontaremos com as
mudanças que acontecem em nossa
cultura e com as diversas expectativas
de esperança no mundo, dedicando
especial atenção às jovens gerações, e
portanto, ao futuro”. E motivou para

que respondam ao desafio do papa
Francisco em sua mensagem para o
48º. Dia Mundial das Comunicações:
“A revolução dos meios de comunicação e da informação constitui um
grande e apaixonante desafio que requer energias renovadas e uma imaginação nova para transmitir a beleza de
Deus”. E dom Cláudio concluiu: “Energia nova e imaginação é o que o papa
Francisco nos pede se desejamos ter
êxito nos desafios do futuro com dedicação e profissionalismo”. Na quartafeira, dia 26 de fevereiro, durante o
Congresso da Signis, os participantes
estiveram na Praça de São Pedro para a
audiência pública em que o papa mencionou a Associação.
Temas do Congresso
A mesa de abertura teve como tema
A cultura digital emergente: perspectivas
éticas e espirituais. Com a presença do

padre Antonio Spadaro, Jesuíta, diretor
chefe da revista Civiltà Cattolica, e de
outros participantes, o tema foi colocado na perspectiva inclusiva e, ao mesmo tempo, crítica em relação à cultura
digital, tendo em vista a questão ética,
e como pano de fundo a mensagem
do papa Francisco para o Dia Mundial
das Comunicações 2014, falando de
comunicação como a cultura do encontro, onde o papa convida a enfrentar o maior desafio que é “apresentar a
verdade, a beleza do Evangelho, numa
linguagem capaz de tocar os corações
e as mentes”. Spadaro destacou que
esse é um desafio apaixonante porque
toca a espiritualidade do ser humano,
sendo que “vivemos a vida real que é
física e digital”, num mesmo espaço
antropológico. Lembrou que a comunicação não é algo exterior, como
a simples transmissão de mensagens
pré-fabricadas, mas toca a capacidade

A revolução dos meios
de comunicação e da
informação constitui
um grande e apaixonante desafio que requer energias renovadas e uma imaginação
nova para transmitir a
beleza de Deus”
Cláudio Maria Celli,

Dom Cláudio Maria Celli, presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações
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Signis mundial
Helena Corazza, fsp

Irmã Helena Corazza entrega troféu Signis Brasil ao presidente da Signis Mundial
Augustine Loorthusamy durante o Congresso Mundial 2014 da Signis em Roma, Itália

de cada ser humano se relacionar com
os outros, e, graças à tecnologia da
comunicação, pode-se conhecer as
grandes perguntas, como se dá hoje na
internet. E, nessa temática, a necessidade de ter presentes as dimensões e
desafios éticos e espirituais da cultura
digital emergente.
Leticia Soberón, mexicana que vive
na Espanha, vice-diretora da Universidade Albertiana de Barcelona, também
abordou o tema, lembrando que a rede
é tecida pela vida cotidiana e enfatizou a importância de escutar a rede.
“O saber se multiplica, e muitas respostas são obsoletas. Temos que criar

respostas, estabelecer diálogos criativos.” E apontou como desafios a paz,
o diálogo, a justiça e a oportunidade
de soluções e uma cidadania participativa.
Grupos temáticos intitulados de
workshop, em que os participantes se
inscreveram, aconteceram simultaneamente, e a dinâmica foi a troca de experiência e o diálogo dos participantes
com os expositores. No dia 25: “Novos meios, novas oportunidades para
uma comunicação social”; “Marketing social: posicionamento, percepção e participação; “O documentário
social católico: passado, presente e

futuro”; “Cinema e espiritualidade”.
No dia 26, seguiram-se esses grupos:
“O jornalismo multimídia em diversas
culturas: formar jornalistas católicos
para uma nova era”; “Não noções, mas
emoções”, Centre Recherche et Communication (método do CREC, criado
pelo padre Pierre Babin); “Práticas da
educação para a comunicação”; “Mobilizando a energia da juventude através
do vídeo”; “Uma visão de futuro: os
desafios de uma nova geração”; “Ser
comunicador católico: um diálogo
com as novas gerações”; “Está pronto
para visitar a rádio de modo radical?”;
“Criando a televisão com a nova geração no Oriente Médio”.
Durante o Congresso, jovens comunicadores de diversos países fizeram
reportagens fotográficas de cada dia e
as apresentaram para a Assembleia no
início dos trabalhos da manhã (foto).
Troféu Signis Brasil
No encerramento do Congresso, entre
as diversas homenagens, o Brasil entregou a Signis o troféu criado para reconhecer o trabalho em favor da Cultura de
Paz por entidades e personalidades. Em
suas palavras, a presidente da Signis Brasil, irmã Helena Corazza, destacou que
o troféu é um reconhecimento do Brasil
pelo trabalho em favor de uma Cultura
de Paz, em todo o mundo! (foto)
América Latina e Caribe
A Signis organiza-se por regiões e
grupos: África, Ásia, Pacífico, América Latina e Caribe, e Internacional. A
América Latina e Caribe (Signis ALC)

“apresentar a verdade, a beleza do Evangelho, numa linguagem capaz de tocar os corações e as mentes.
Antonio Spadaro
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Reunião dos participantes da América Latina e Caribe no Congresso Mundial 2014 da Signis

marcou presença com 35 membros de
13 países. A programação contemplou
encontros por região, em que foi retomado o projeto e compartilhadas experiências. Na assembleia dos delegados, o trabalho consistiu em olhar para
o futuro da Associação e projetar pontos
em comum. Em diferentes dinâmicas e
grupos, houve o contato com os membros dos diferentes países e culturas.
Jorge Quinteiro, de Cuba, editor
da revista ECOS e responsável pela
formação no campo de Cinema e Espiritualidade, assim fala de sua participação: “Foi importante estar neste
Congresso, pois eu buscava entender
como era possível uma integração do
pensamento cristão nas diferentes culturas. Nesse ponto, sinto-me satisfeito
de ter estado aqui e mais enriquecido.
E também por poder compartilhar as
experiências que a Signis Cuba conseguiu realizar e enriquecer a outros
com as nossas experiências”.
Miguel Pereira, coordenador da pósgraduação em Comunicação na PUCRio e coordenador do setor Cinema,
na Signis Brasil, entende que, quanto
à temática, “o foco é interessante e importante de como as gerações novas

veem e pensam os caminhos da comunicação na Igreja. Faltou o conteúdo
da formação, que passou ao largo, e
as reflexões ficaram mais em cima da
tecnologia, de como o espaço virtual
deve ser um espaço de pastoral e de
evangelização”. Segundo ele, sendo
a base da convocação a juventude, o

conhecimento de “quem é o jovem,
como vive, ficou em segundo plano”.
Miguel Pereira faz uma avaliação também quanto à representatividade, e entende que o Congresso esteve “muito
voltado à África e à Ásia. Isso revela
um interesse específico da Igreja para
esses dois continentes. A África, de

Jovens comunicadores
prestam assessoria de imprensa no Congreso da Signis
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Signis mundial
Helena Corazza, fsp

Creio que nosso continente se fez presente neste Congresso
para receber o espírito do tema e, por sua vez, também para
levar uma riqueza cultural, pela diversidade de países”.
Monica Villanueva

fato, precisa muito, entretanto, que
não seja uma visão colonialista”.
A presidente da Signis ALC, a jornalista Monica Villanueva, considera
que, “como delegação latino-americana foi importante pelos diferentes
espaços em que pudemos participar
com nossas experiências, comentários
e participações. Creio que nosso continente se fez presente neste Congresso
para receber o espírito do tema e, por
sua vez, também para levar uma riqueza cultural, pela diversidade de países.
E isso nos ajuda a entrar em diálogo
na mesma linha e visão da Signis em
todo o mundo”. Para ela, há sinais de
esperança pela presença de um latinoamericano na presidência da Signis, “é
uma emoção saber que na cabeça da
Signis está um latino-americano que
tem nosso apreço e muita experiência.
Tenho esperança de que, com seu olhar
a partir da América Latina, ele pode
ajudar a Signis do mundo inteiro”.
Diretoria para 2014 a 2018
A Assembleia dos Delegados da Associação Católica Mundial para a Comunicação elegeu presidente da Signis
o comunicador cubano Gustavo Andújar; os dois vice-presidentes eleitos são
Frank Frost, dos Estados Unidos, e
Lawrence John Sinniah, da Malásia.
Pela primeira vez, um latino-americano assume a presidência da Signis.
Andújar começou com a Organização Católica Internacional de Cinema
(OCIC) Cuba nos anos 60, elaborando
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resenhas de filmes, e, em 1994, se tornou presidente da associação. Desde
2005 exerceu a função de vice-presidente da Signis, trabalha na Arquidiocese de Havana e participou ativamente em congressos e seminários
internacionais de comunicação, tanto
em nível mundial quanto continental.
Andújar esteve no Brasil no processo
de criação da Signis, em novembro de
2010, Assembleia de Curitiba (PR).
Aconteceu em Roma
Dia 24 às 10 horas da manhã (hora
local), o novo cardeal brasileiro, dom
Orani João Tempesta presidiu missa na
Igreja da Catacumba de São Sebastião,
parte da peregrinação da Arquidiocese
do Rio de Janeiro para o evento. Estiveram presentes, irmã Helena Corazza e o professor Miguel Pereira, que
chegaram a Roma para participar do
Congresso da Signis. Na ocasião, irmã
Helena agradeceu a dom Orani seu
apoio à criação da Signis no Brasil.
Depois do Congresso, dia 28 de fevereiro, o presidente da RCR fez uma
visita à Rádio Vaticano e deu entrevista
sobre os trabalhos da rede no Brasil.
No dia 3 de março, a presidente da
Signis Brasil, irmã Helena Corazza,
também visitou a equipe da Rádio
Vaticano e deu entrevista sobre os trabalhos da Signis no Brasil.
Essas visitas estreitam os laços de
amizade e cooperação para que a Palavra da Igreja e do papa Francisco
chegue a todos os brasileiros.

Cardeal dom Orani João Tempesta, na
Igreja da Catacumba de São Sebastião,
em Roma
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Gustavo Andújar (foto), de Cuba, presidente eleito, fala da
atuação da Signis no mundo e em específico no Brasil.
O Congresso Mundial da Signis
Foi muito importante porque nos
permitiu dar conta da magnitude do
desafio que temos diante de nós,
neste momento de tamanha mudança nos meios e tantos desafios de
todos os pontos de vista para a Igreja
e para a Signis. Porém, também nos
permitiu dar conta da grande riqueza
extraordinária que há entre os membros da Signis, de modo que sabemos
diante desses desafios que a Associação tem condições de enfrentá-los.
Princípios em relação ao futuro
Surpreendeu-me a riqueza das discussões e a lucidez e clareza dos participantes que puderam não só trazer
as suas contribuições, mas conhecer
mais a Signis e os membros das diferentes regiões.

Diferenças culturais e continentais
Há uma experiência de 90 anos, antes como Organização Católica Internacional de Cinema (OCIC) e União de
Radiodifusão Católica (UNDA) e agora
como Signis. Teve essa vivência intensa. E gosto de pensar que católico
quer dizer universal, de modo que, na
diversidade da Igreja, há uma riqueza
extraordinária, e Signis tem muita experiência nisso.
Como vamos enfrentar, estou tranquilo que não somos só os que fomos
eleitos, mas temos uma associação
que é portadora em si mesma dessa
riqueza enorme na diversidade. De
modo que é conatural à Signis, e todos
juntos vamos enfrentar os desafios.
Signis é rede
Quando nos apresentamos, gos-

tamos de nos apresentar como uma
grande rede mundial de comunicadores católicos, com membros efetivos em mais de 100 países e contato
em mais de 140 países. A grande
riqueza da Signis está radicada na sua
condição de rede estendida amplamente em todo o mundo.
Uma palavra para a Signis Brasil
O Brasil só tem três anos de caminho como Signis, porém tem muitos
anos de caminho como comunicadores católicos. Vocês fizeram muita
coisa internamente em seu país nesta
área da construção de redes. Quando
eu penso na Signis Brasil, antes de
tudo, penso no muito que vocês podem compartilhar conosco. Estou seguro de que a participação de vocês
tem sido muito efetiva e viva.
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Migração AM / FM
Karla
Maria
Renato
Palmeira
Revista Família Cristã

Migração

am

de

FM

para

Vantagem ou desvantagem, a migração das emissoras de rádio de AM para FM? O decreto presidencial foi assinado em 7 de novembro de 2013 pela presidenta Dilma Rousseff

Vantagens
s vantagens imediatas com resultado dessa migração de AM
para FM, inegavelmente, serão
a melhoria do sinal e a possibilidade de
recepção desses sinais por tablets e celulares, os quais só captam os sinais em
FM, além do que, grande parte dos receptores atuais instalados nos veículos
automotores, sintonizados no horário
matinal (visto como horário nobre pelo
radiodifusor), captam os sinais em FM

A
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e não mais trazem a possibilidade de
recepção em AM, fatia de mercado essa
muito esperada pelos comerciais das
emissoras em AM.
Pelo decreto, o prazo para requerer ao
Ministério das Comunicações a adaptação da outorga de AM para FM é de um
ano (termina em novembro de 2014!!!).
Após o requerimento ser deferido, o radiodifusor terá que apresentar seu projeto técnico dentro de 120 (cento e vinte)
dias ao Ministério das Comunicações.

No interior, a conclusão dessa migração
terá prazo de adaptação mais rápido, pois
existe “espaço” para o enquadramento, o
que não vai ocorrer nos grandes centros.
É que essas emissoras deverão ocupar os
canais 5 e 6 do satélite, hoje ocupado pelas TVs analógicas. Assim, como as TVs
têm prazo, estima-se que apenas com a
saída destas para o digital é que haverá
condições para as AM dos grandes centros poderem migrar.
É importante que se saiba que essa mi-

A migração terá custo
ao radiodifusor, já que
os permissionários
das outorgas deverão
pagar à União a diferença entre o preço de
uma rádio AM para
uma FM.

QUANTA

gração é facultativa, ou seja, não existe
obrigatoriedade em migrar. No entanto,
ressalte-se, como o decreto ainda não foi
regulamentado, não se sabe, atualmente,
o que pode acontecer com quem não
venha a fazer a opção. Nessa fase de implantação, temos certo apenas que as rádios OM locais serão obrigadas a migrar
para FM ou se reenquadrarem para OM
regional.
Também está certo que essa migração
terá custo ao radiodifusor, já que os permissionários das outorgas deverão pagar
à União a diferença entre o preço de uma
rádio AM para uma FM, conforme critérios ainda a serem definidos, isso além
das despesas com novo local de instalação dos transmissores e equipamentos
novos, custo este estimado pelo Governo, através de entrevistas, em torno de
R$ 85 mil (oitenta e cinco mil reais).

Desvantagens
Ainda é muito cedo para se afirmar
algo no sentido, mas parece que como
“desvantagem” é a falta de precisão de
que a área de cobertura “espectro” será
mantida no novo modelo. Engenheiros
e técnicos do setor opinam no sentido
de que o alcance das atuais AM estará
prejudicado, após a migração, porém,
sem a regulamentação, ainda é cedo para
se afirmar no sentido, apesar de que o
Governo garante o contrário.
O grande dilema se dará nos grandes
centros, diante do congestionamento dos
espectros. Tecnicamente, a implantação
dependerá da migração da TV analógica
para a digital, a fim de abrir o espaço nos
canais 5 e 6, o que tem que ser completado apenas entre 2016 e 2018, prazo de
conclusão da digitalização da TV aberta,
quando as rádios AM poderão então ocupar o lugar nos espaços dos canais de TV.
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Cinema
Miguel Pereira

Signis Brasil

também é cinema
fotos: SIGNIS BRASIL

O grupo responsável pela área de cinema de Signis Brasil vem realizando trabalhos
nos campos da formação, dos festivais nacionais, da crítica de cinema e da pesquisa

Entrega de certificado do Projeto Comunicar, curso de cinema, ministrado pelo departamento de comunicação da PUC-Rio

C

onstituído, basicamente, por
professores e ex-alunos do
Mestrado em Comunicação e
com a colaboração do Projeto Comunicar e do Departamento de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica
(PUC-Rio), há mais de quatro anos, esse
núcleo vem oferecendo, regularmente,
cursos de cinema para as favelas do Rio
de Janeiro.
Os cursos estão estruturados em
módulos ministrados em três semestres.
14 signisBrasil MARÇO DE 2014

O primeiro atendeu os moradores dos
morros de Santa Marta, Babilônia, PavãoPavãozinho-Cantagalo e Vidigal. Foram
mais de 35 alunos com alternâncias entre
os módulos que são independentes e focados em abordagens específicas. Os alunos realizaram também exercícios práticos em todos os módulos que podem ser
vistos no YouTube. Estamos iniciando,
em março deste ano, o último módulo
do segundo curso para o qual tivemos
mais de 70 inscritos e selecionamos 30

de diferentes favelas da cidade.
Numa estrutura semelhante, oferecemos cursos de cinema e cineclubismo
aos vicariatos da Arquidiocese do Rio de
Janeiro. Algumas paróquias continuam
suas sessões cineclubísticas ainda hoje.
No campo dos festivais, estivemos presentes, nos últimos anos, na Jornada da
Bahia, no Festival de Vitória do Espírito
Santo, no Guarnicê, em São Luís, no Maranhão e na Mostra do Filme Etnográfico
do Rio de Janeiro. Atribuímos o troféu

Moradores dos morros de Santa Marta,
Babilônia, PavãoPavãozinho-Cantagalo
e Vidigal no Rio de
Janeiro participam do
curso de cinema
Participantes do curso de Cinema

Jangada, criado pela Organização Católica Internacional do Cinema, OCICBrasil, ainda nos anos 80, a importantes
obras do cinema brasileiro. Estamos
num processo de reformulação do setor,
incluindo os festivais internacionais do
Brasil, e criarmos, oficialmente, o troféu
Signis, que tomará o lugar do Jangada.
Estamos desenvolvendo um grupo de
pesquisa que estuda as relações do cinema com a Igreja Católica. Ele se intitula

Sagrado Cinema: Religião, Cultura e Sociedade e deve ser inscrito, formalmente,
no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
como grupo ligado ao Programa de PósGraduação em Comunicação da PUCRio. Está em processo de catalogação um
arquivo de documentos sobre esse tema.
É ainda um acervo pequeno que tem
parte dos arquivos da Central Católica
de Cinema, da Hilda Azevedo, e docu-

mentos esparsos de várias procedências.
Estamos à disposição para quem tiver ou
quiser nos enviar documentos sobre esse
tema.
Por fim, todas as semanas, o site da
Signis Brasil publica críticas de filmes que
estão em cartaz, escritas por mim. Também fazem parte dessa equipe os professores Angeluccia Habert, Sergio Bonato,
Adair Rocha, Ney Costa Santos, Flavio
Kactus, Bruna Brasil e Daniel Paes.
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80 Multicom

Luiza Gualberto

8 multicom
tem resultado positivo
0

Encontro reuniu cerca de 800 participantes e foi realizado na cidade de Natal (RN)

Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz, professora Ângela Paiva, dom Dimas Lara Barbosa, dom Jaime Vieira Rocha, irmã Helena Corazza, fsp, padre Edilson Soares Nobre

R

eligiosos, estudantes, profissionais da comunicação, pesquisadores, professores e comunicadores populares estiveram reunidos
em Natal (RN), no período de 27 de
outubro a 01 de novembro do ano passado, durante o 8º Mutirão Brasileiro de
Comunicação (Muticom), que trouxe
como tema “Comunicação e participação cidadã: meios e processos”. Cerca
de 800 pessoas participaram do encontro, que aconteceu pela primeira
vez em uma universidade pública. As
16 signisBrasil MARÇO DE 2014

atividades foram abrigadas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), e contou com seminários e
grupos de trabalho (Gt’s), novo formato
adotado nesta edição, em substituição
às tradicionais oficinas.
Segundo o padre Edilson Nobre, coordenador geral do evento, o saldo foi
positivo. “Na minha concepção, nós
atingimos o nosso objetivo. Quisemos
provocar um debate com a comunidade
sobre as questões ligadas à comunica-

ção, à participação cidadã, aos meios e
processos. Foi muito positivo também
realizar o Muticom dentro de um espaço acadêmico, a UFRN, porque a nossa
intenção não era provocar um debate
somente entre pessoas da Igreja, mas
sim, da Igreja para com a sociedade”,
frisa.
De acordo com o professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e coordenador acadêmico do
8º Muticom, Juciano Lacerda, a parceria

fotos: SIGNIS BRASIL

Participantes do 80
Multirão de Comunicação

Grupos de trabalho

entre as instituições gerou bons resultados. “A realização deste evento significou a possibilidade de intercâmbio da
comunicação feita nas comunidades e
academia, gerando troca de experiências”, diz.
Mais de 40 assessores estiveram presentes no evento, entre eles, os professores Muniz Sodré (UFRJ), Raquel
Paiva (UFRJ), Elson Faxina (UFPR),
Manuel Carlos Chaparro (USP) e Laurindo Lalo Leal Filho (USP), que foram
conferencistas do Muticom.
A 9ª edição do Mutirão já tem data
e local definidos, e vai acontecer na cidade de Vitória (ES), no período de 15
a 19 de julho, com o tema “A ética na
comunicação”.
Solenidade de encerramento
A solenidade de encerramento do 8º
Muticom contou com um momento de
homenagens às rádios rurais do estado
do Rio Grande do Norte, concedidas
pela Signis Brasil. A Ir. Helena Corazza,
presidente da associação, no Brasil, afirmou que a homenagem é uma forma de
incentivo aos veículos, tendo em vista
os diversos desafios da comunicação na
atualidade. “Aqui, no Rio Grande do
Norte, foi onde teve a semente plantada
e germinada da educação rural. Nada
mais justo do que prestar esta singela
homenagem a esses meios”, destaca.
Receberam a comenda, as Rádios Rurais de Natal, Caicó e Mossoró. O
evento encerrou com a apresentação da
cantora paraibana Elba Ramalho.

As instituições Signis Brasil e Rede Católica de Rádio (RCR) compartilham
trabalhos de Redes no Grupo de Trabalho (GT) do 8º Muticom. Os mais de
800 participantes do 8º Mutirão de Comunicação (Muticom) dedicaram as
tardes do evento às atividades desenvolvidas nos Grupos de Trabalho, (GTs),
nos quais foram socializadas experiências pertinentes aos temas específicos
de cada um deles. Os GTs foram uma novidade no 8º Muticom.
A partilha das experiências se deu em 14 grupos distintos: Redes Sociais e
Juventude; Rádios Educativas, Comunitárias e Comerciais; Impressos; Pastoral
da Comunicação (Pascom); Web-Rádio e Web-TV; Comunicação e Catequese;
Assessoria de Comunicação e Promoção de Eventos; Televisão e Cidadania;
Comunicação e Educação; Formação de Comunicadores; Comunicação para
Crianças; Redes de Comunicação.
A presidente de Signis Brasil, irmâ Helena Corazza e o assessor de imprensa
de Signis/RCR,Marcos Beltramin, coordenaram no 8º Muticom o Grupo de Trabalho de Redes de Comunicação, com cerca de 60 comunicadores de todo o
Brasil. Eles refletiram e compartilharam experiências pela evangelização humana. O Grupo de Trabalho ressaltou uma reflexão sobre quanto a comunicação deve estar a serviço da solidariedade e do bem comum. “Tivemos a possibilidade de trocar experiências, de discutir, aprofundar e, também, de fazer
a prática de comunicação participativa. Pelas manhãs no evento, tínhamos
palestras com algumas intervenções e no GT foram apresentadas algumas experiências concretas na área de redes de comunicação”, explica irmã Helena.
O presidente da RCR, frei João Carlos Romanini, apresentou no grupo de
Redes de Comunicação o tema sobre o Portal de notícias baseado na produção
do rádio, com experiência na Rede Católica de Rádio. O projeto é baseado
numa plataforma em que as emissoras de rádio compartilham e distribuem
conteúdos de forma ágil, a partir do cotidiano das emissoras. O projeto já tem
mais de três anos de aplicação. Hoje, dezenas de emissoras de rádios utilizam
a plataforma de forma gratuita.
A missão da RCR foi apresentada para o Grupo de Trabalho por Ângela Morais, vice-presidente da RCR. “Foi um momento de compartilhar a nossa missão aos comunicadores presentes e todos os nossos produtos disponíveis no
site, www.rcr.org.br.” Continua Ângela: “Também compartilhamos as apresentações juntamente com a Rede Aparecida, com Padre Willian Betônio e Signis
Brasil, com a presidente irmã Helena Corazza, que marcou a importância de
compartilhar a comunicação nas redes”.

80 Multirão de Comunicação
em Natal (RN)
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90 Multicom
Assessoria
LuizadeGualberto
impressa

9º Mutirão
de Comunicação
A ética na comunicação é o tema do 9º Mutirão Brasileiro de Comunicação que
acontece em Vitória no Espírito Santo no período de 15 e 19 de julho de 2015
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CNBB

P

assados dez anos do Mutirão
Brasileiro de Comunicação (Muticom) realizado no ano de 2005,
em Guarapari (ES), que trazia por tema
Comunicação e responsabilidade social, o Espírito Santo volta a ser sede
do Mutirão Brasileiro de Comunicação.
O anúncio foi feito pela irmã Élide M.
Fogolari, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no encerramento
do 8º Muticom, em Natal (RN).
“Nós estamos vivendo uma época de
mudança, em que o individualismo e o
consumismo estão muito acentuados.
E o consumismo não combina muito
com o cristianismo, pois o cristianismo
é partilha, comunidade e solidariedade.
A intenção é fazer as pessoas pensarem em como elas podem receber esse
anúncio e perceberem que precisam
deixar de pensar em si mesmas para
pensar no bem comum. A ideia é utilizar esses meios modernos para anunciar propostas novas”, explica dom
Joaquim Wladimir Dias, bispo auxiliar
de Vitória.
“Quando o arcebispo de Vitória,
Dom Luiz Mancilha Vilela, recebeu a
notícia, durante a assembleia geral dos
bispos, no ano passado, ele organizou
uma comissão para trabalhar o próximo
Muticom”, explica dom Wladimir. “Os
trabalhos da Comissão visam o tema

Comunicadores do Rio Grande do Norte, sede do 80 Multicom entregam símbolo do
Multirão de comunicação aos comunicadores do Espirito Santo que sedia o 90 Multicom

que vai ser a ética na comunicação, a
ética cristã. Em Vitória, já temos uma
certa experiência em comunicação,
pois temos três canais de rádio, sendo
dois FM e um AM e mais um horário
em uma televisão que transmite as nossas missas. No Muticom, vamos trabalhar com laboratórios que vão tratar
de imprensa escrita, TV, as mídias sociais da internet, etc., aprofundando e
compartilhando experiências.”
Dom Wladimir convida a todos os a

participarem do 9º Muticom. “Podem ir
com o coração aberto para novas ideias, novas possibilidades, pois vamos
caminhar numa linha muito ampla e
não se apegando a tudo aquilo que já
está sendo feito. A proposta é partilhar
de modo mais aberto para o novo, com
a abertura e a compreensão de que o
mundo muda muito rápido e a gente
precisa se atualizar e mudar todos os
dias, mas que isso aconteça com a graça
de Deus, na luz e no discernimento.”

Troféu Louvemos
Por Fabiano Fachini

Troféu Louvemos o Senhor
A Associação do Senhor Jesus, há seis anos premia o melhor da música católica brasileira

N

os últimos anos, a música
católica, por meio dos seus
compositores, cantores e músicos, tem saído de dentro dos muros
da Igreja e ido ao encontro do povo
nos meios seculares, mostrando toda a
riqueza da cultura, liturgia e o jeito cristão de viver a sua fé.
“Queremos servir a Igreja. E, neste
Troféu Louvemos o Senhor, estamos
servindo e celebrando a música católica
brasileira. Percebemos tantos valores e
a excelente qualidade da nossa música,
que por isso realizamos anualmente uma
grande celebração premiando os que
mais se destacaram”, afirma o fundador
da Associação do Senhor Jesus (ASJ) e
idealizador da Rede Século 21, padre
Eduardo Dougherty, sj.
Nas últimas cinco edições (2009 a
2013), o Troféu Louvemos o Senhor recebeu mais de 800 inscrições. A cada edição
do evento foram premiados em média 82
artistas em mais de 20 categorias.
“Nossa intenção é premiar o artista,
cantor, músico, compositor que tem se
empenhado em produzir arte musical de
qualidade, para evangelizar e animar a Igreja dentro dos novos desafios de comunicação da Boa Nova do Nosso Senhor
Jesus Cristo”, aponta o diretor musical
do evento, João Mourão.
São 31 categorias, que premiam de
cantores consagrados a bandas independentes, músicos e criadores dos projetos
gráficos dos CDs e DVDs. Outro destaque
do troféu é a homenagem de Mérito Especial – Prêmio por uma vida de realizações, que já foi entregue ao padre Zezinho (2009), Banda Agnus Dei (2011),
irmã Míria T. Kolling (2012), Waldeci
Faria (homenagem póstuma 2013).

Com isso, a Associação do Senhor Jesus e toda a organização do evento têm,
cada vez mais, a responsabilidade em
produzir e zelar pela qualidade deste
prêmio nacional e mantê-lo no mais alto
nível artístico.
Estão envolvidos profissionais de todas as áreas, inclusive uma empresa de
auditoria, para que a credibilidade do
prêmio esteja assegurada todos os anos.
Assim, mantendo também as parcerias
para transmissão, por meio das emissoras católicas, levando aos quatro cantos
do País uma noite de show, música e
evangelização.
A Associação do Senhor Jesus pretende recepcionar nos estúdios os cantores, músicos, compositores e artistas
gráficos que têm dignificado este doce
ofício de louvar e amar a Deus, por
meio da música.
A grande noite de premiação será no
dia 28 de maio, às 20horas, nos estúdios
da Associação do Senhor Jesus, em Valinhos (SP).

Atenção! O Voto
Popular para 13
categorias do Troféu
Louvemos o Senhor
será realizado entre os
dias 10 de abril e 18 de
maio pelo site www.
trofeulouvemos.com.br.
Participe!

Mais informações em
www.trofeulouvemos.com.br.

Estatueta do Troféu Louvemos
o Senhor: inspiração em
Nossa Senhora, que ilustra
a capa do livro de cânticos
Louvemos o Senhor.
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Convergência
Por Natalia Laurino

REPRODUção

Social
cont

Emissoras de rádios e
mídias impressas se unem
na produção de conteúdos
compartilhados em projeto
pioneiro, promovido pela
Signis Brasil e Rede
Católica de Rádio
20 signisBrasil março DE 2014

U

ma rede foi formada; o conteúdo atingiu a tiragem de 1,6
milhão de exemplares, nos 17
impressos publicados; 239 emissoras
de rádio transmitiram a reportagem;
e centenas de sites compartilharam o
conteúdo.
Esse foi o projeto pioneiro proposto
pela Signis Brasil e Rede Católica de
Rádio (RCR), a promoção e a integração das mídias impressas, radiofônicas
e internet católicas na produção e com-

partilhamento de conteúdo. O acontecimento foi a cobertura do 1º Encontro da
Amazônia Legal, em novembro de 2013,
em Manaus, capital da Amazônia.
A aliança das mídias católicas é um exemplo pioneiro de comunicação no sentido de unir esforços para se tornarem
mais fortes, pautar assuntos pertinentes
e qualificar o conteúdo. Foi a oportunidade não só de dar mais visibilidade aos
conteúdos comunicados, levando-os a
um público diversificado, bem como o
de estimular a produção de conteúdos
compartilhados.
“A iniciativa nasce da ideia de produzir
conteúdos em conjunto, unir e somar.
Isso nos motivou a apostar nesse projeto
que foi sendo construído no caminho
pela necessidade de convergir e adicionar, para termos uma expressão forte
como Igreja em nossas publicações jornalísticas”, conta irmã Helena Corazza,
fsp, presidente da Signis Brasil.
Para frei João Calos Romanini, presidente da RCR, o fazer junto, o agregar
esforços e o distribuir conteúdo para que
mais pessoas tenham acesso ao mesmo
foram o grande diferencial do projeto.
“O envolvimento das mídias mostra que
é possível fazer grandes coisas, grandes
reportagens em conjunto e distribuir de
forma abrangente em várias plataformas,
a partir do encontro, do trabalho em
rede, da aproximação dos pares, mesmo
com uma linha editorial diferenciada”,
ressalta o frei.

signis brasil

lizar o
teúdo
A parceria
As reportagens ganharam o Brasil, a
partir das parcerias de publicações. Para
o editor do Jornal Santuário de Aparecida, Eduardo Gois, a parceria foi uma
grande novidade em termos de qualidade jornalística e, como pela primeira
vez de pautar o assunto em conjunto
para as mídias católicas.
“Pela segunda vez a revista Rainha dos
Apóstolos participa de publicação em
conjunto através da Signis Brasil. Temos
aceitado a proposta porque acreditamos
na força da unidade das mídias católicas,
da qualidade do conteúdo e da importância da Associação Católica de Comunicação”, enfatiza Judinei Vanzeto, diretor da
revista Rainha dos Apóstolos.
Para os jornalistas envolvidos no projeto, Karla Maria, Osnilda Lima, fsp, e
Wilson Silvaston, a experiência foi muito

José Altevir da Silva, Cssp, Osnilda Lima, fsp, Wilson Silvaston e Karla Maria, equipe
que trabalhou na cobertura jornalística do1o encontro da Igreja na Amazônia Legal

além da cobertura de um evento comum, pois agregou ao profissional, mas
sobretudo ao humano. “Convivendo por
uma semana com as lideranças da Igreja
Católica na Amazônia Legal, não há
como não ser afetada por tantos testemunhos proféticos e comprometidos com as
‘causas perdidas’. Diversas personagens
que ouvimos são ameaçadas de morte,
por defenderem a vida, por estarem no
meio do povo e com eles buscando o
melhor para a população”, partilha Osnilda Lima.
Segundo Wilson Silvaston, que produziu conteúdos para as emissoras de
rádios associadas à RCR, conhecer uma
realidade na Amazônia foi algo único.

“Sem sombra de dúvidas foi uma experiência muito enriquecedora, pois tive
a oportunidade de fazer vários tipos de
abordagem e produzir produtos diferenciados para muitos programas da emissora”, salienta o jornalista.
“Foi, sem dúvida, o momento mais rico
da minha carreira, porque naqueles dias
tive contato com diversos problemas,
não só da Igreja Católica, mas também
na sociedade da Região Norte. Problemas complexos que desafiam o repórter
a traduzir isso em palavras. Problemas
que deflagram os direitos humanos, um
tema que me move a ser jornalista”, ressalta Karla Maria, que produziu conteúdo para os impressos e redes sociais.
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Signis/RCR
Por Eduardo Gois,
Daniele Simões e Alexandre Santos

Comunicadores cat
Ao longo dos três dias de encontro, foram promovidos debates, palestras, reflexões, momentos de oração, assim como
a eleição da diretoria da Signis Brasil no próximo triênio

Grupo participantes da Assembleia

M

omentos de discussão, integração, amadurecimento de
projetos e ideais marcaram a
1ª Assembleia Geral Ordinária da Signis
Brasil e a 5ª Assembleia Geral Ordinária
da Rede Católica de Rádio (RCR), em São
Paulo (SP), na casa de retiro das Irmãs
Paulinas, entre os dias 22 e 24 de novembro de 2013.
Democratização da internet, interatividade, acesso às tecnologias, o futuro da TV
digital no Brasil também foram alguns dos
temas discutidos. O assunto foi abordado
pelo professor André Barbosa Filho, da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC),
com a palestra “O cenário da comunicação numa sociedade em mudança: radiodifusão, telecomunicações e democratização da comunicação. Onde estamos e
para onde vamos?”.
O pesquisador falou sobre o uso no
22 signisBrasil março DE 2014

Brasil da tecnologia Long Term Evolution (LTE), mais conhecida como 4G.
Ele criticou a decisão de reservar a faixa
de 700MHz para o uso de empresas de
telefonia celular. Com isso, os canais de
52 a 60 UHF deixam de ser utilizados por
emissoras de TV. “Para onde vão as TVs
públicas? Para a faixa de VHF de onde todas as emissoras comerciais estão saindo?
Em São Paulo, não há mais espaço no espectro”, adverte.
O professor também argumentou sobre
a necessidade do Plano Nacional de Banda
Larga. “Cerca de 4 bilhões de pessoas no
mundo não têm acesso à internet. No Brasil, muitos ainda usam 512Kb, enquanto
a ONU considera Banda Larga a partir de
4Mb”, afirma.
Nesse contexto, André Barbosa apresentou a experiência do projeto-piloto
Brasil 4G, realizada pela EBC, em par-

ceria com empresas e universidades. A
iniciativa levou às famílias de baixa renda
de João Pessoa (PB) o sinal de TV Digital
(TVDI), transmitindo programação interativa, com conteúdos educativos e de
utilidade pública, com aplicativos, por
exemplo. “Mostramos que é possível fazer
com que a TVDI tenha interatividade com
linguagem de televisão e não de internet”,
afirma André.
Signis Brasil discutiu cenário da comunicação na sociedade
Por uma cultura de paz
Um dos propósitos da Assembleia, de
Signis Brasil, foi discutir o cenário da comunicação numa sociedade em mudança,
reafirmando aos associados os compromissos dos meios de comunicação católicos para a promoção de uma cultura de
paz.

A presidente da Signis Brasil, irmã Helena Corazza, fsp, destacou a trajetória da
associação, que desde a fundação, em
2010, tem crescido e trabalhado pela convergência das mídias católicas. “Nesses
três anos, arrumamos a casa e agora é o
momento de darmos passos com coragem
para marcarmos presença mais significativa na Igreja e na sociedade”, destacou.
Representando a Comissão de Comunicação Social da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), a irmã Élide
Fogolari, fsp, parabenizou a diretoria pelo
trabalho realizado. “A Signis Brasil avançou com muita coragem, derrubou muros
e construiu pontes.” E fez um alerta em
relação a lideranças políticas que tentam
restringir a presença da Igreja e outros organismos nos meios de comunicação.
Na tarde do sábado, 23 de novembro,
a presidência da Signis Brasil apresentou
relatórios financeiros e contábeis dos diversos setores: rádio, TV, impressos e relatos de atividades e propósitos que vêm
sendo realizados e sugeridos, como, por
exemplo, cultivar o espírito de colaboração e organização dos setores, projetos
econômicos que sejam capazes de subsidiar a formação dos associados, projetos conjuntos e organizar serviços de
assessoria jurídica, entre outros.
Representantes de emissoras da Rede
Católica de Rádio, das TVs católicas
e impressos apresentaram o que realizaram no triênio de 2011 a 2013. Em
seguida houve a organização das chapas,
com a escolha da comissão eleitoral que
organizou a eleição. Foi eleita a nova
diretoria: para presidente, irmã Helena
Corazza (SEPAC), vice-presidente padre
Edward John Dougherty (Rede Século 21), secretário padre Evaldo Souza
(A12), tesoureiro padre Sérgio Gheller
(Rede Scalabriniana/Redesul), conselho
fiscal Geizom Sokaschesk (Rede Evangelizar é Preciso), padre Judinei Vanzeto
(Revista Rainha dos Apóstolos) e padre
Reinaldo de Sousa Leitão (Revista Rogate).

fotos: signis brasil

tólicos em Assembleia

Momento na Assembleia

Da esquerda para direira, a Nova diretoria Signis Brasil: padre Evaldo Souza,
Geizom Sokackesk, padre Sérgio Gheller, padre Edward John Dougherty, Irmã
Helena Corazza, padre Judinei Vanzeto e padre Reinaldo de Sousa Leitão.

Para padre Edward Dougherty, há um
fortalecimento da comunicação na Igreja.
Ele reforçou o sonho da comunicação na
Igreja e o fazer um projeto de dramaturgia
em conjunto com outras TVs católicas e
a preocupação com novas tecnologias.
“Além de rádio, televisão e impresso, já
colocamos em português 80 games educativos e temos à nossa disposição milhares
de outros games para o bem da sociedade
brasileira”, exemplifica.
Irmã Helena Corazza citou que a nova
diretoria já é bem representativa dos
setores que compõem a Signis Brasil e que

uma das prioridades é fortalecer ainda
mais esses setores para que eles caminhem
e possam ter iniciativas. Outro aspecto importante é retomar o número de associados para que a Signis Brasil se torne mais
conhecida e outros veículos da imprensa
católica possam participar.
Na avaliação de irmã Helena Corazza, é
preciso ainda uma solidificação dos grupos, um projeto em cada grupo e uma coordenação em cada um deles. Ela vê com
bastante entusiasmo a nova diretoria: “São
jovens com novas ideias. Temos como
caminhar e inovar”, conta.
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2º vice-presidente Padre William Betônio (Rádio Aparecida),
presidente Frei João Carlos Romanini (Redesul de Rádio) e
1ª vice-presidente Ângela Morais (Rádio Imaculada Conceição).
fotos: signis brasil

Rede Católica de Rádio
A RCR definiu a diretoria e o conselho deliberativo que
vão gerir o trabalho do organismo no triênio 2014-2016.
Mantêm-se na presidência o frei João Carlos Romanini,
Redesul de Rádio; Ângela Morais, Rádio Imaculada Conceição, como 1ª vice-presidente; padre Willian Betônio,
Rádio Aparecida, como 2º vice-presidente.
De acordo com o presidente da RCR frei João Carlos Romanini, entre os principais avanços dos últimos três anos
está o pensamento de que, até o momento, a RCR tinha
um conceito somente de rede geradora via satélite, e agora, a partir do ingresso da nova diretoria, há um projeto
de adequação da forma de distribuição de conteúdos. Ele
citou a implementação do Portal da RCR, que se tornou
um grande portal católico e integrador de conteúdo.
Segundo frei Romanini, a RCR passou a ser uma fonte
de informação para outras emissoras. “Rádios que eram
desconhecidas passaram a fazer parte e serem notadas, então hoje elas fazem parte desse corpo produtor, ou seja,
além das bases geradoras, as emissoras menores também
começam a mandar conteúdo.” Continua frei Romanini:
“O rádio se tornou cada vez mais portátil. Então nós passamos a fazer uma rede católica mais digitalizada, o sucesso foi com aplicativo para Android e iOS”.
Outro aspecto importante tratado, durante a Assembleia,
foi a horizontalização da coordenação da Rede Católica.
“Nós departamentalizamos e, hoje, toda a diretoria tem
uma função. Todos são sujeitos do fazer rede.”
A RCR teve como triunfo, nos últimos anos, a possibilidade de ser provedora de conteúdo para rádios que
não têm estrutura e também oferecer conteúdos dessas
rádios menores para uma verdadeira cadeia nacional de
conteúdos.
O trabalho para os próximos anos visa ao fortalecimento
da Igreja no Brasil e traz uma série de desafios para a nova
diretoria. “O primeiro é a questão da migração do rádio
de AM para FM e a qualificação dos nossos profissionais”,
explica frei Romanini.
O 2º vice-presidente eleito, padre Willian Betônio,
destaca que a RCR está em franco crescimento, assim
como o próprio rádio, enquanto veículo de comunicação.
“Nesse processo de migração, haverá muito assunto para a
RCR discutir com os bispos e as rádios que são da Igreja”,
aponta.
Outro ponto tratado durante a Assembleia foi a incorporação de duas novas geradoras de conteúdo à RCR: Rede
Evangelizar é Preciso e Rede Scalabriniana de Comunicação. Com o ingresso das emissoras, a RCR passa a contar
com sete geradoras.
Durante a cerimônia de abertura, as rádios católicas:
Sarandiense (RS), Legendária da Lapa (PR), Xavantes de
Ipameri (GO) e Manhumirim (MG) foram homenageadas
com o Troféu Signis Brasil, em reconhecimento à ação
evangelizadora.

Troféu Signis Brasil

Pastoral da comunicação
Por Marcos Beltramin

Comunicadores

em Aparecida

C

om o objetivo de articular e animar a Pastoral da Comunicação
na Igreja no Brasil, a partir da cultura gerada pelas novas tecnologias, serão realizados, de 24 a 27 de julho, em Aparecida (SP),
o 4º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação e o 2º Seminário
Nacional de Jovens Comunicadores.
Essa é a primeira vez que as comissões para a Comunicação e a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promovem o
encontro em conjunto, buscando integrar suas atividades de evangelização.
O evento marcará também a celebração de um ano da Jornada Mundial da
Juventude no Brasil.
De acordo com a assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social, irmã Élide Fogolari, fsp, esta é uma oportunidade de comunhão nos trabalhos das comissões. “Integrar esses dois grandes grupos
da Igreja é entender que a comunicação e a evangelização são realizadas,
sobretudo, pela juventude, que deseja algo novo e tem esperança. A maioria
dos participantes que atuam na Pastoral da Comunicação é jovem.”
O tema Comunicação, desafios e possibilidades para evangelizar na era
da cultura digital será refletido ao longo do encontro, nos seminários e painéis, com a presença de pesquisadores da comunicação. Está confirmada a
participação de palestrantes internacionais, como o padre jesuíta, Antonio
Spadaro, autor dos livros Web 2.0 e Ciberteologia, e de Leticia Soberón,
da Rede de Informática da Igreja na América Latina (RIIAL), entre outros
especialistas.
“Nós entendemos que no universo da comunicação temos mais possibilidades do que desafios. Hoje, as mídias sociais digitais oferecem vantagens
para a propagação do Evangelho de forma rápida e imediata. Isso abre um
horizonte sem limites, chegando a mensagem a mais pessoas”, explica irmã
Élide sobre o tema escolhido para o encontro.
Pelo segundo ano consecutivo, a Rede de Informática da Igreja no Brasil
(RIIBRA) participa do Encontro Nacional da Pascom. Em 2012, a rede foi
lançada oficialmente aos comunicadores e agentes da Pastoral da Comunicação. Para o assessor da RIIBRA, padre Clóvis Andrade de Melo, o espaço é
de avaliação e para definir metas para os próximos anos.
“Chegou o momento de avaliar quais iniciativas estão sendo desenvolvidas na internet pelos agentes pastorais, nas dioceses e por instituições. Durante o encontro, serão oferecidas entre as oficinas a teoria e prática na web,
com a participação de especialistas e com testemunhos de experiência nas
atividades de evangelização pela internet”, comenta padre Clóvis. Ainda segundo o assessor, o encontro da Pascom contribuirá para a definição de
estratégias de ação que visam potencializar os trabalhos da RIIBRA na Igreja
no Brasil.
As inscrições para os encontros estão disponíveis até 23 de junho, com
vagas limitadas. Confira os valores e a ficha de inscrição, no site cnbb.org.
br, no link 4º Encontro Nacional. Para participar dos encontros, é necessária
apenas uma inscrição. São esperados aproximadamente 700 participantes.

4º Encontro Nacional da
Pastoral da Comunicação
e 2º Seminário Nacional de
Jovens Comunicadores

Inscrições
Inscrição sem hospedagem R$ 40,00.
Inscrição com hospedagem durante os 4
dias em quarto triplo R$ 467,00 por pessoa.
Inscrição com hospedagem durante os 4
dias em quarto duplo R$ 502,00 por pessoa.
Inscrição com hospedagem durante os 4
dias em quarto individual R$ 640,00.
Após efetuar a inscrição será gerado um
boleto que deverá ser pago em até 15
dias. Caso o boleto não for pago até o
vencimento é possível gerar um novo
boleto.
A hospedagem será no Hotel Rainha do
Brasil, com todas as refeições inclusas.
Para conhecer o hotel, visite o site:
http://a12.com/hotel
Observações:
No domingo, o check-out deverá ser
efetuado até as 12hs.
Em caso de desistência, o valor da inscrição e da hospedagem não será
devolvido.
As vagas com hospedagem são limitadas.
Reserve sua hospedagem o quanto antes.
Solicitamos que traga consigo para o Encontro o seu comprovante de pagamento
para dirimir quaisquer dúvidas.
Lembramos que sua inscrição só estará
confirmada após o pagamento do boleto.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato
com padre Clovis Andrade de Melo pelo
e-mail riibra@cnbb.org.br ou pelo telefone (61) 2103-8249.
encontronacionalpascom.cnbb.org.br
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anos

cuidando da família brasileira

Acesse
www.familiacrista.org.br
ou ligue

0800 77 100 81

Signis, a comunicação para
uma cultura de paz
Missão

Animar, unir e congregar os meios de
comunicação católicos e de inspiração cristã
do país e a formação de comunicadores para se
articularem no espírito de corpo, colaboração,
interação para que exerçam seu carisma em
colaboração, em vista dos objetivos comuns

Você é associado da Signis Brasil?
Ainda não?
Saiba como: www.signisbrasil.org.br

